Vedtægter for I/S Hvilsager Vandværk
1.

Bestyrelsen

1.1

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
Disse afgår skiftevis med 2 og 1 hvert andet år.

1.2

Ligeledes vælges 1 suppleant.

1.3

Enhver interessent er pligtig til at modtage valg, men kan efter en periode undslå sig i
lige så lang tid, som han allerede har fungeret.

1.4

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

1.5

Formand og kasserer tegner interessentskabet.

1.6

Overfor interessentskabet er bestyrelsen ansvarlig for selskabets midler.

1.7

Bestyrelsen sørger for anlæggets drift og vedligeholdelse, udvidelser m. m.

1.8

Bestyrelsen skal have bemyndigelse af generalforsamlingen for at kunne optage lån,
for hvilke interessenterne hæfter solidarisk.

1.9

Bestyrelsen slutter akkorder med entreprenører, teknikere m. v. og optræder i øvrigt
på interessentskabets vegne.

1.10

Bestyrelsen fastsætter tilslutnings- og vandafgift efter generalforsamlingens
retningslinier.

2.

Regnskabsår, revision.

2.1

Interessentskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

2.2

Til regnskabets revision vælger generalforsamlingen 2 regnskabskyndige medlemmer,
der fungerer som tal- og kritiske revisorer.

2.3

Revisorerne har krav på at få regnskabet til eftersyn 14 dage før generalforsamlingen,
og disse skal aflevere dette til vandværkets kasserer 8 dage før denne.

2.4

Revisorerne kan foretage uanmeldte besøg.

3.

Generalforsamlinger.

3.1

Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden 1. april med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kassereren fremlægger regnskabet.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelse.
Valg af suppleanter.
Valg af revisorer.
Valg af en revisorsuppleant.
Eventuelt.

3.2

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig
afstemning foretages, hvis blot én af de fremmødte begærer det.

3.3

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal stiles til formanden
skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

3.4

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller
når 10 interessenter skriftlig indgiver begæring herom med angivelse af dagsorden.

3.5

Indvarsling om såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger skal ske ved
skriftlig indkaldelse eller ved bekendtgørelse i et lokalt blad med 14 dages varsel og
med angivelse af dagsorden.

4.

Lovforandringer.

4.1

Forandring af lovene kan kun ske på en ordinær generalforsamling, der er indvarslet
på lovlig vis, når halvdelen af interessenterne er til stede og ¾ af disse stemmer herfor.

4.2

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes inden 1 måned til
ekstraordinær generalforsamling, og denne er beslutningsdygtig, når der blandt de
fremmødte er flertal for lovændringen.

5.

Interessentskabets opløsning.

5.1

Interessentskabets opløsning kan kun ske på en ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling, der er lovligt indvarslet, men opløsningen kan ikke finde sted, før
vandværkets eventuelle gæld er afviklet, og når ¾ af interessenterne er fremmødt, og
¾ af disse stemmer herfor.

5.2

Ved interessentskabets opløsning fordeles eventuelle midler mellem interessenterne i
forhold til de i det sidste regnskabsårs pålignede og betalte vandafgifter.

6.

Ikrafttrædelse.
Dette regulativ træder i kraft den 10. april 1989 og samtidig ophæves tidligere
regulativ.

